SENIORIPALVELUT KEVÄT 2017
Porin kaupungin kulttuuritoimi
Porin perusturvakeskus
Porin evankelis-luterilainen
seurakuntayhtymä

Porin taidemuseon senioripäivä 2016

PORIN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMI / SENIORIPALVELUT
Porissa on tarjolla runsaasti kulttuuripalveluja senioriväestölle.
Seniorityöryhmä on kulttuuritoimen organisoima työryhmä, jossa on kulttuurilaitosten lisäksi edustaja myös perusturvan hallintokunnasta ja Porin
evankelisluterilaisesta seurakuntayhtymästä.
Seniorityöryhmä kehittää ja edistää senioriväestön kulttuuripalvelujen saatavuutta. Yhteistyö erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä maakunnallinen verkottuminen ovat osa seniorityöryhmän toimintastrategiaa.
Seniorityöryhmä järjestää kulttuuriviikon maaliskuussa sekä ohjelmaa Valtakunnallisella vanhustenviikolla lokakuussa. Työryhmän kokoamat kulttuuriboksit ovat lainattavissa muun muassa vanhainkoteihin ja päiväkeskuksiin.

Kulttuuriboksista virikettä päivään
Kulttuuribokseja on neljä eri versiota: kevät, kesä, syksy sekä talvi.
Boksit sisältävät valokuvia, taidetta,
perinne-esineitä, kirjoja, runoja, laulunsanoja, musiikkia ja dvd-lyhytelokuvia. Aineistot on kerätty Satakunnan
Museon, Porin taidemuseon, Porin
kaupunginkirjaston sekä kulttuuriasiainkeskuksen kokoelmista.
Kulttuuriboksit on tarkoitettu pääasiassa seniorien viriketoiminnasta vastaaville ohjaajille ja ryhmänvetäjille.
Kulttuuriboksit tarjoavat virikkeitä yhdessäoloon ja tekemiseen esimerkiksi
vanhainkodeissa, päiväkeskuksissa,
sairaaloissa ja kerhotaloissa kokoontuville toimintaryhmille.
Kulttuuribokseja voi lainata Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksesta
(Hallituskatu 9A, Porin Raatihuone).
Boksit ovat keveähköjä ja helposti liikuteltavia matkalaukkuja.
Lisätiedot ja varaukset: Helvi Selesmaa p.044 701 9107 tai
helvi.selesmaa(@)pori.fi

PORIN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN YKSIKÖITTEN
SENIORIOHJELMA KEVÄÄLLÄ 2017
PORIN KAUPUNGIN KULTTUURIASIAINKESKUS
Kulttuuriohjelmaa ja –palveluja senioreille:
- SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO 20.-25.3.2017
- Kinokellarin elokuvaesitykset
- Kulttuuriboksin lainauspalvelu; boksista on talvi-, kevät-, kesä- ja
syysversiot sisältäen muun muassa valokuvia, taidetta, runoja, laulunsanoja, musiikkia ja dvd-lyhytelokuvia.
- Ohjelmaa ostopalveluna
Lisätietoja:
kulttuuriassistentti Helvi Selesmaa p. 044 701 9107, helvi.selesmaa(@)pori.fi

PORI SINFONIETTA
Pori Sinfonietta tarjoaa senioreille vapaan sisäänpääsyn konserttien kenraaliharjoituksiin. Pääsääntöisesti kenraaliharjoitukset järjestetään konserttiviikon torstai aamupäivisin kello 11 Promenadisalissa Yrjönkatu 17. Yleisöä
pyydetään saapumaan paikalle viimeistään klo 10.55 kännykät suljettuina.
Harjoituksia voi seurata ensimmäisen puoliskon ajan noin kello 12.15
saakka. Poikkeuksista pyrimme tiedottamaan erikseen nettisivuillamme
www.pori.fi/sinfonietta/kenraaliharjoitukset
Yhteydenotot ja ryhmien ennakkoilmoitukset:
tuotantoassistentti Katri Martens
p. 02 621 1096 / 044 701 1102, katri.martens(@)pori.fi

PORIN KAUPUNGINKIRJASTO
Kirjaston henkilökunta esittelee pyydettäessä kirjastoa / kirjoja ryhmille.
Lisätietoja: Merja Kalliomäki p. 044 7015821 tai
merja.kalliomaki(@)pori.fi
Kirjastosta saat Celian äänikirjat (vain lukemisesteisille)
Lisätietoja pääkirjaston tietopalvelu p. 044-7015811 tai tietopalvelu(@)pori.fi
Kirjasto toimittaa siirtokokoelmia vanhainkoteihin ja kaupunginsairaalaan.
Lisätietoja auto-osastolta p. 044 701 9239 tai auto.kirjasto(@)pori.fi
Kirjastokotipalvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät itse pääse kirjastoon.
Lisätietoja: Marika Merelin p. 044 701 9240 tai marika.merelin(@)pori.fi
Avoimet lukupiirit pääkirjastossa, Noormarkussa, Pihlavassa ja Sampolassa.
Lisätietoja kirjastoista.

PÄÄKIRJASTON LUENTOSARJA JUHLISTAA SUOMI 100 V.
Tavallisen ihmisen historia
Kello 18 pääkirjaston kokoustila
31.1. FT, historiantutkija Ville Kivimäki: Väkivallan vuodet 1939–1945: sodan kokemus- ja tunnehistoriaa
20.3. Kirjailija Sirpa Kähkönen: Sodan pitkät varjot - siviilien psykohistoriaa
25.4 Tietokirjailija Jenni Kirves: Ehjän Suomen rikkinäiset rakentajat
12.9. FT, historiantutkija Pirita Frigren: Miehet rautaa, naiset puuta? 1800luvun purjemerenkulku Porin kotisatamassa koettuna
24.10. Dosentti Heidi Grönstrand: "From Finland with love". Suomalaisen
kirjallisuuden uudet kielet ja valtasuhteet
21.11. FT, kirjallisuudentutkija Marita Hietasaari: Uusi historiallinen romaani ja kertomuksia sodasta.

PORIN TAIDEMUSEO
Porin taidemuseon näyttelykevät on poikkeuksellisen ainutlaatuinen.
SUOMI100 -juhlavuoden päänäyttely MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet tuo taidemuseon kokoelmat suureen näyttelytilaan, Halliin. Tuloksena on kokonaisuus, joka on samalla kertaa avoin taidevarasto
ja näyttely! Näyttelyssä esitellään taidetta reilun 100:n vuoden ajalta sekä
Porin taidemuseon historiaa. Näyttely rakentuu vaiheittain kevään aikana ja
avautuu kokonaisuudessaan kesäkuun alussa.
Taidemuseossa on paljon ohjelmaa aktiivisille taiteen harrastajille ja uteliaille tutustujille. Näe, koe ja osallistu!
Seniorien suunnistus nykytaiteeseen -opastukset kello 14 / vapaa
pääsy
Keskiviikkona 5.4., 17.5., 14.6. ja 23.8. Seniori-ikäisille suunnattu näyttelyesittely, johon voi tulla yksin tai yhdessä isomman ryhmän kanssa. Yleisöä rohkaistaan keskustelemaan taiteesta ja löytämään siihen kätkeytyviä
merkityksiä.
Senioripäivä 22.3. / senioreilla vapaa pääsy taidemuseoon kello 11-20
Kello 14 Taidemuseo on totta! Miten taidemuseo saatiin Poriin. Intendentti
Anni Saisto.
Kello 17-19.30. Taidehistoriaa Wikitellen -työpaja. Itsenäisyyden juhlavuonna tutkimme taidehistoriaa yhteisöllisesti ja kansalaistieteen keinoin!
Syvennymme yhdessä Porin ja lähiseutujen taidehistoriaan kirjoittamalla

Wikipediaan paikallisista taiteilijoista ja tunnetuista taideteoksista. Opitaan
tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita.
Ilmoittautuminen: anni.saisto(@)pori.fi
MUUTA TEKEMISTÄ JA TAPAHTUMIA
Kaikille avoin ja maksuton näyttelyesittely keskiviikkoisin kello 18,
jolloin vapaa pääsy taidemuseoon kello 18-20. Kierros alkaa taidemuseon aulasta.
KEVÄTKAUDEN NÄYTTELYIDEN AVAJAISET 3.3. kello 18. Avajaisiin on
vapaa pääsy!
Taiteilija talossa - Artist in the House
Taidemuseo on kutsunut kevätkaudelle joukon taiteilijoita ja näyttelyiden
tekijöitä keskustelemaan ja työskentelemään museon eri ikäisten yleisöjen
kanssa.
PIIRRÄ, IHMINEN!
Niko Palokankaan elävän mallin kokeellinen piirustuskurssi 4.-5.2. /
taidemuseon pääsylipun hinnalla
Niko piirtää yleisöjen kanssa taidemuseon Siivessä koko viikonlopun. Tutkitaan ihmistä monipuolisesti, piirretään eri välineillä. Piirtää voi koko päivän tai vain muutaman minuutin. Kurssi on avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista. Mahdollinen materiaalimaksu.
PAAVO PIIRTÄÄ SENIORIEN KANSSA keskiviikkona 8.2. kello 14 /
VAPAA PÄÄSY
Maailma eläinten, rakkauden ja seikkailun näkökulmasta
Paavon Paunun Piirustuskurssi
Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan piirtämistä tai katselemaan! Paavo
piirtää taidemuseon Siivessä yleisöjen kanssa koko viikon. Piirtämistä voi
kokeilla monilla eri tekniikoilla. Osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja tai
-taitoja. Materiaalimaksu 2€/henkilö.
Croquis-piirustusillat – Elävän mallin piirtämistä / osallistumismaksu
5€
Torstaina 26.1., 30.3. 27.4. ja 18.5. kello 17.30-19.30. Croquis on nopearytmistä elävän mallin piirtämistä. Sopii kaikenlaisille piirtäjille, omaan
työskentelyyn saa halutessa ohjausta. Tarvikkeet saa lainaksi taidemuseolta. Ohjaajana on kuvataiteilija Niko Palokangas
Taidemuseon Joogalauantai 4.2. kello 12 / osallistumismaksu 5€
Harjoituksen kesto on noin tunti / oma joogamatto mukaan / lämmin pukeutuminen. Yhteistyössä Porin Joogayhdistys
Suomi 100 -ohjelmaa
Itsenäisyyden juhlavuonna tutkimme taidehistoriaa yhteisöllisesti ja kansalaistieteen keinoin!

Wikipedia-illat keskiviikkoisin 22.3., 19.4. ja 17.5.2017 klo 17-19.30.
Syvennymme Porin ja lähiseutujen taidehistoriaan ja kirjoitamme Wikipediaan paikallisista taiteilijoista ja tunnetuista taideteoksista. Kello 17-18
perusopastus aihepiiriin ja Wikipediaan, jonka jälkeen työskennellään itsenäisesti tai pienryhmissä. Mukaan tarvitset kannettavan tietokoneen tai
muistiinpanovälineet ja uteliasta mieltä!
Lauantaina 20.5. ulkoveistosten kuvaussafari klo 11-17. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset tapahtumiin:
anni.saisto@pori.fi / 044-701 1083
Äitienpäivä 14.5. / Äideillä vapaa sisäänpääsy taidemuseoon kello 11-18
Nauttikaa taiteesta yhdessä perheen kanssa.
PORIN TAIDEMUSEO, Eteläranta / 28100 Pori
www.poriartmuseum.fi Yhteyshenkilö: intendentti Mirja Ramstedt-Salonen
/ 044 701 1119 / mirja.ramstedt-salonen(@)pori.fi

SATAKUNNAN MUSEO
Museosta virtaa varttuneille
Satakunnan Museon seniori-iltapäivät keväällä 2017
Luontotalo Arkissa, Rosenlew-museossa sekä Rakennuskulttuuritalo Toivossa ja Korsmanin talossa järjestetään senioreille kevään aikana ohjelmaa
kerran kuukaudessa. Seniori-iltapäivinä tutustutaan monipuolisesti museon
näyttelyihin sekä paikalliseen ja yleiseen kulttuuriperintöön. Tilaisuudet
ovat maksuttomia ja niihin ovat tervetulleita kaikki päiväsaikaan mukaan
ehtivät. Jokaisessa tapahtumassa on tarjolla kahvia ja kastettavaa kahdella
eurolla.
Tervetuloa nauttimaan kulttuuri-iltapäivistä kanssamme!
Dinosaurusten ja jääkauden jättien jäljillä
Tiistai 28.2. klo 14-16 Luontotalo Arkki (Pohjoispuisto 7)
Biologi ja kuvittaja Maija Karala kertoo luennollaan miten paleotaide kuvaa
sitä, miltä muinaiset luontokappaleet olisivat parhaan tiedon mukaan voineet näyttää. Tieto muuttuu kuitenkin koko ajan, kun elämän historiasta
maapallolla opitaan lisää. Oliko dinosauruksilla höyhenet, kuinka jättimäiset lentoliskot pääsivät ilmaan ja kuinka pieni oli maailman pienin elefantti?
Tilaisuuden lopussa on mahdollista nauttia kahvia tai teetä kastettavan kera
(2€).

Rosenlewin historiaa ääneen luettuna
Tiistai 21.3. klo 14-16 Rosenlew-museo (Kuninkaanlahdenkatu 14)
Ääneen lukeminen kannattaa aina! Museossa on paikalla Satakunnan tunnetuimpien äänten omistajia, mm. toimittaja Pertti Pitkonen ja näyttelijä
Miia Lindström, jotka lukevat ääneen Rosenlew-yhtiön historian jännittävimmät käänteet ja muuta kiinnostavaa. Yleisö saa nauttia kuuntelemisesta hyvän kahvin, teen ja kastettavan (2€) voimin. Tapahtuma on osa seniorien
kulttuuriviikon ohjelmaa ja samaisena tiistaina on vapaa pääsy Rosenlewmuseon (klo 11-17), Luontotalo Arkin (klo 11-17) ja Rakennuskulttuuritalo
Toivon (klo 12-17) näyttelyihin.
Mikä se Toivo ja Korsmanin talo oikein on?
Tiistai 25.4. klo 14-16 Rakennuskulttuuritalo Toivo (Varvinkatu 19)
Tervetuloa opastetulle kierrokselle Rakennuskulttuuritalo Toivoon ja Korsmanin taloon. Opastus alkaa klo 14 ja kesto on noin tunnin, lopuksi on
mahdollisuus nauttia pannukaffeetta kastettavan kera (2€) tunnelmallisessa
Korsmanin kodissa.
Maat, metsät ja tehtaat – opastus uunituoreeseen näyttelyyn
Tiistai 16.5. klo 14 ja 15 Rosenlew-museo (Kuninkaanlahdenkatu 14)
Jälleenrakennusta, pula-aikaa, kovaa työntekoa ja säädyllistä elämää. Maat,
metsät, tehtaat -näyttelyn teemana on 1950-luvun sodan jälkeinen Suomi.
Yhteiskunnan muutosta käsitellään arjen, kodin, perheen, koulunkäynnin ja
työnteon näkökulmista. Poriin esille tuleva kiertonäyttely on tuotettu kolmen museon yhteistyönä, tekijöinä Suomen Maatalousmuseo Sarka, Lusto Suomen Metsämuseo ja Työväenmuseo Werstas. Opas esittelee näyttelyn ja
sen jälkeen kahvitellaan (2€). Seniori-iltapäivän opastus on osa Valtakunnallisen museoviikon tapahtumia.
Förskottijuhannus
Keskiviikko 21.6. klo 11-14 Rakennuskulttuuritalo Toivo (Varvinkatu
19)
Juhannuksen alla vietetään Toivon pihassa jo perinteeksi muodostunutta
förskottijuhannusta. Tarjolla on vihdantekoa, tuoretta pannukaffeeta, pannaria ja kesäistä haitarimusiikkia. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan kanssa
Lisätietoja:
Satakunnan Museo, Hallituskatu 11
Museolehtori Carita Tulkki, p. 044 701 1054, carita.tulkki (@)pori.fi

PORIN PERUSTURVAKESKUS
19.1.2017
Järjestää kaikille vanhuksille avointa virikekerhotoimintaa eri puolella Perusturva-aluetta.
Kerhot toimivat pääsääntöisesti Porin Vanhustenkotiyhdistys ry talojen kerhotiloissa,
myös joissain muissa tiloissa. Kerhot ovat avoimia myös samalla alueella asuville.
Maanantai: 9-10.30 Veljeskoti, Itsenäisyydenkatu 34
12-13.30 Uudenkoiviston vanhustentalot, Kasvihuoneenkatu 1
14.15-15.45 Toejoki, Hyveläntie 11
13.30-15.30 Liinaharjan vanhustentalot, Langintie 2, Ulla Kuntsi
Tiistai:

9.30-11.00 Veteraanitalot, Maamittarinkatu 9
12.30-14 Tähtikatu, Juhana Herttuankatu 9
14.30-16 Väinölä, Luodontie 5

Keskiviikko: 9.30-11.00 Pormestarinluoto, Messupolku 2
13-15 Sampola, Puhurintie 1
12.30-14.30 Ahlainen, Vanhustentalot Ahlaistentie
Torstai:

Perjantai:

9-10.30 Pihlava, Uusitalontie 2
12-13.30 Mäntyluoto, Kallontie 6
14.30-16 Reposaari, Kaivokatu 10

10-12 Kaasmarkku, Leineperintie 7, pariton viikko
10-12 Sibeliuspuisto, Säveltäjänkatu 10, parillinen viikko
Kerhojen kesto on 1½- 2 tuntiin kerralla, aamu tai iltapäivisin.
Kerhotoiminta pitää sisällään:
yhteisen kahvihetken
kevyttä tuolijumppaa
visailu, sketsejä, vitsejä
tarinoita, kertomuksia
kerholaisten omaa ohjelmaa
laulua, bingoa
Tule kanssamme viihtymään ja ylläpitämään sosiaalista kanssakäymistä.
Saat mielenvirkeyttä, huolet ja murheet unohtuvat sekä saat uusia ystäviä.
Jaksat kotona paremmin. Kahvi ja kahvileipä maksavat 1 euron yhteensä
Tiedustelut, virikeohjaaja 044 701 6695

Vapaaehtoistoiminnankeskus LIISA
Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on elämänlaadun kohottaminen ja sosiaalisen
kanssakäymisen edistäminen. Vapaaehtoistyö tukee ja täydentää julkisia ja yksityisiä palveluja.
Vapaaehtoistoiminnankeskus LIISA toimii Porin perusturvakeskuksen alueella. Yhteistyöllä on keskeinen sija toiminnassa ja sitä tehdään mm. perusturvan eri toimijoiden, seurakuntien, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.
LIISA järjestää useita kertoja vuodessa vapaaehtoistyön kursseja yhdessä SPR:n
Porin osaston kanssa. Vapaaehtoistyöntekijänä toimimiseen riittää auttamisen
halu ja kiinnostus työtä kohtaan. Toiminnassa edellytetään ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sekä luotettavuutta. Vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi asiointiapua tai
ystäväpalvelutoimintaa. Lisäksi monessa ryhmätoiminnassa ja tapahtumissa tarvitaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Tukea työhön saa LIISAn työntekijöiltä, SPR:n ystäväpalvelulta sekä ryhmältä.
Kotiin tarjottavat vapaaehtoistyöntekijöiden palvelut
• avunvälitys esimerkiksi lääkäri- ja asiointikäynneille ja ulkoilemaan
• soittorinki: aamusoitto sovitusti yksin asuvalle
• lukurinki: lukijoita näkövammaisille kotiin tai ryhmiin
tilaukset puhelimitse numerosta 044 701 6636 (ma-pe klo 9-15)
• ystävävälitys, SPR:n Porin osasto
tilaukset puhelimitse numerosta 044 701 4577 (ma-pe klo 12-15)
Monipuolisessa vapaaehtoistyössä saat itsellesi sisältöä elämään, uusia kokemuksia sekä virkistystä ja hyvän mielen.

LIISAn kaikille avoin ryhmätoiminta:
Maanantaisin:
Tiistaisin:

Keskiviikkoisin:

Torstaisin:
Perjantaisin:

Levyraati klo 12-13.15, pariton vko
Ristikonratkojat klo 13.30-15
Päivähartaus klo 14.15.-15.15
Bingo klo 10-11.30
Espanjan keskustelukerho alkaen ti 7.2. klo 10-11, jo hieman
espanjaa osaaville
Englanninkeskustelukerho klo 9.45-10.45
Keskustelukerho klo 10-11
Lepohetki klo 11 -11.30, pariton vko
Yhteislauluhetki klo 11.30-13, aina kk:n viim. ke
LIISAn lukuhetki klo 11-12, pariton vko
Tuolijumppa klo 14.15-15.15
Bingo klo 10-11.30
Tietovisa klo 10.11.30, pariton vko
Canasta klo 11.30-15.30
Kirjallisuuspiiri 12-13.30

MUUTA: Lauluillat 1xkk:ssa, klo 17-18.30 tiistaisin alkaen 14.3.
Kysy vapaaehtoistoiminnan kursseista p. 044 701 6640 tai
merja.majalahti@pori.fi
Ystävänpäiväjuhla ti 14.2 klo 16.30 kaikille avoin ohjelmallinen
juhla jossa mukana lauluiltojen Pesofatipelimannit ja Reino Ruohola
Laskiaistapahtuma ti 28.2. klo 16.30, aloitus sisäpihalla lämmittelyjumpalla, laulellen ja mikäli sää on suotuisaa lumilyhtyjä iloksemme
tehden. Pukeudu siis sään mukaan. Siirrytään sisään ja jatketaan musiikilla ja muulla ohjelmalla.
Kulttuuriviikon juhla pe 24.3 klo 14.15-15.45
Lisätietoja: Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori
Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Merja Majalahti, puh. 044 701 6640
Viriketoiminnan ohjaaja Ritva Salminen, puh. 044 701 6695
Avunvälitys puh. 044 701 6636
Ystävänvälitys puh. 044 701 4577
Sähköposti vapaaehtoistoimintakeskus.liisa@pori.fi

VAPAAEHTOIS- JA SENIORITYÖ
Mummun Kamari on viihtyisä keidas keskellä kaupunkia. Se löytyy
Porin Seurakuntakeskuksen katutasosta, Itäpuisto 14. Mummun Kamari
on kaikille avoin kahvila, kohtaamispaikka, joka on avoinna maanantaista torstaihin klo 11 – 15 ja perjantaisin klo 11-14.
Mummun Kamarissa voit toimia myös vapaaehtoistyössä.
Lisätietoja toiminnasta diakoniatyöntekijältä p. 0400 309784.
Mummun Kamarin viikko-ohjelma
Maanantai
klo 11.30 Viikon avaus, Shakkikerho klo 13
Tiistai
klo 10.15 Tuolijumppa
klo 12 Sanoja ja säveliä parillisina viikkoina
klo 13 Kamarikerho käsitöistä kiinnostuneille
Keskiviikko
klo 13 Ohjelmatuokio
Torstai
klo 12 Tuolijumppa
klo 13 Hartaus
Perjantaisin klo 11-14 avoinna ilman erillistä ohjelmaa
Sunnuntai
klo 13–15 Kaikille avoin Sunnuntaikerho.
Lisäksi myyjäisiä, vanhustenviikon tapahtumia, vierailuja ym.
Työtupa. Voit ommella ompelukoneella ja saumurilla tai kutoa kangaspuilla, vapaaehtoiset vetäjät opastavat tarvittaessa. Liity joukkoon keskiviikkoisin klo 10 –
13 Seurakuntakeskuksen kellarikerros, Eteläpuisto 10B
Muuta toimintaa:
Leskien klubi. Tarkoitettu kaikille leskeksi jääneille.
Kokoontuu kk:n viim. maanantaina klo 15.30 – 17.00
(30.1., 27.2., 27.3., 24.4., toukokuussa retki) Mummun Kamarin tiloissa, Seurakuntakeskus, Itäpuisto 14, 1. krs.
Lisätietoja diakoniatyöntekijä p. 0400 309784.
Kummikerho lauantaisin klo 12–14
Kokoontuu Mummun Kamarin tiloissa, Itäpuisto 14, 1. krs.
Seuraa viikkoilmoittelua: Satakunnan Kansa, www.kirkkoporissa.fi ja
Mummun Kamarin facebook-ryhmä

SENIORIEN KULTTUURIVIIKKO 20.-25.3.2017
Maanantai 20.3.
Porin pääkirjasto, Gallen-Kallelankatu 12
kello 11-16 Satakunnan ammattikorkeakoulun NSO15SP-vuosikurssin sosionomiryhmä järjestää
pääkirjaston tiloissa toiminnallisia tuokioita, joilla juhlistetaan Suomi100-teemaa ja nostetaan
esiin suomalaista yhteisöllisyyttä toiminnallisuuden keinoin. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
kello 18 Pääkirjaston Kokoustila Kirjailija Sirpa Kähkönen kertoo aiheesta Sodan pitkät varjot –
siviilien psykohistoriaa.
Tiistai 21.3. kello 12-13
Mummun Kamari, Itäpuisto 14, (1. kerros)
Maakuntalaulut ovat kulttuuriaarteita, joiden tutut melodiat herättävät muistoja ja tunteita.
Laulamme yhdessä maakuntalauluja 21.3. klo 12, säestäjä mukana. Kahvitarjoilu.
Tiistai 21.3. kello14-16
Rosenlew-museo, Kuninkaanlahdenkatu 14
Rosenlewin historiaa ääneen luettuna
Ääneen lukeminen kannattaa aina! Museossa on paikalla Satakunnan tunnetuimpien äänten
omistajia, mm. toimittaja Pertti Pitkonen ja näyttelijä Miia Lindström, jotka lukevat ääneen Rosenlew-yhtiön historian jännittävimmät käänteet ja muuta kiinnostavaa. Yleisö saa nauttia
kuuntelemisesta hyvän kahvin, teen ja kastettavan (2€) voimin. Tiistaina on vapaa pääsy Rosenlew-museon (klo 11-17), Luontotalo Arkin (klo 11-17) ja Rakennuskulttuuritalo Toivon (klo 1217) näyttelyihin.
Keskiviikko 22.3.
Porin taidemuseo, Eteläranta
kello 14 Taidemuseo on totta! Miten taidemuseo saatiin Poriin. Intendentti Anni Saisto.
kello 17-19.30 Taidehistoriaa Wikitellen -työpaja. Itsenäisyyden juhlavuonna tutkimme taidehistoriaa yhteisöllisesti ja kansalaistieteen keinoin! Syvennymme yhdessä Porin ja lähiseutujen taidehistoriaan kirjoittamalla Wikipediaan paikallisista taiteilijoista ja tunnetuista taideteoksista.
Opitaan tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita.
Ilmoittautuminen: anni.saisto(@)pori.fi
kello 11-20 senioreilla on vapaa pääsy taidemuseoon.
Perjantai 24.3. klo12-14
Kahvikonsertti Porin Raatihuoneella, Hallituskatu 9A
Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja Pori Sinfonietta järjestävät kamarikonsertin ”Tyttö ja
kuolema”, Franz Schubert: Jousikvartetto nro 14 d-molli kello 13-14. Kahvitarjoilu kello 12-13.
Perjantai 24.3. klo 14.15-15.30
Viikkarin Valkama, sali, Juhana Herttuankatu 17
Kulttuuriviikon juhla. Ohjelmassa mm. musiikkia, runoa ja tanssia
Järj. Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa ja SAMK:n sosionomiopiskelijat
Lauantai 25.3.
Satakuntaa sadan vuoden sanoin – teatterillinen runo- ja tekstiesitys, kesto n. 50 min.
Ohjaus näyttelijä Katariina Lohiniva, esiintyjät Marju Kauppinen, Taina Silkkola ja Vesa Kivinen.
kello 13 Porin pääkirjasto, Gallen-Kallelan katu 12
kello 15 Puuvillan kirjasto, Puuvillan ostoskeskus 2. krs
Kaikkiin senioriviikon tapahtumiin on vapaa pääsy!
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